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Семестр
II
Форма навчання
денна, заочна (дистанційна)
Рівень вищої освіти:
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Навчальна дисципліна:
«Регіональна економіка»
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ (ЗАВДАННЯ) № __
1. Розкрийте визначення (10 балів: кожна вірна відповідь – 2 бали):
1. Регіональна економіка – це
2. Об'єкт регіональної економіки – це
3. Регіональна політика – це
4. Природно-ресурсний потенціал – це
5. Трудові ресурси – це
2. Тестові завдання - оберіть вірну відповідь у тестових завданнях
(10 балів: кожна вірна відповідь –1 бал):
1. Згідно з економічною класифікацією природних ресурсів, вони діляться на:
а) А, В, С1, С2;
б) детально розвідані і вивчені;
в) промислові, сільськогосподарські, невиробничої сфери;
г) вивчені і розвідані запаси.
2. Термін «регіональна політика» був введений:
а) М.М. Некрасовим;
б) О. Гранбергом;
в) західноєвропейськими фахівцями в 50-ті роки;
г) В.А. Поповкіним.
3. Регіон – це:
а) територія, яка за сукупністю явищ або ознак відрізняється від інших територій і
характеризується єдністю, взаємозв’язком елементів, що її складають, і цілісністю, що є
закономірним результатом її розвитку;
б) основна складова частина територіального устрою країни, що визначена єдиною
політикою державного регіоналізму і має організаційну відособленість, цілісність,
економічну і демографічну самодостатність, систему державних органів, які є елементами
(підсистемами) державної структури влади й управління країною;
в) частина державної території, яка має певні природно-кліматичні, економічні,
етнокультурні, історичні та інші особливості;
г) правильна відповідь відсутня.
4. П'ять «китів» політики регіонального розвитку:
а) планування; фінансування; моніторинг, оцінка впливу; контроль, інституції;
б) планування; фінансування; реалізація через впровадження проектів; моніторинг, оцінка
впливу; інституції;
в) планування; фінансування;децентралізація; реалізація через впровадження проектів;
моніторинг;
г) планування; мотивація; фінансування; моніторинг, оцінка впливу; інституції;
д) планування; фінансування; реалізація через впровадження проектів; моніторинг, оцінка
впливу; диверсифікація.
5. Представники штандортних теорій:
а) В. Лаунхардт, В. Кристаллер, А. Льош;
б) В. Лаунхардт, Дж. М. Кейнс, Дж. Фрідманн;

в) Тюнен, Лаунхардт, Кристаллер;
г) Й. Тюнен, В. Лаунхардт, А. Вебер.
6. Державна регіональна політика передбачає поєднання таких складових частин:
а) соціальної, гуманітарної, демографічної, економічної; національної, науково-технічної,
екологічної, зовнішньо - економічної;
б) секторальної (галузевої), територіальної (просторової), управлінської;
в) економічної, промислової, соціальної, житлової, демографічної, екологічної, науковотехнічної та ін.;
г) правильна відповідь відсутня.
7. Надходження на території міст обласного значення, районів, бюджетів об’єднаних
територіальних громад до державного бюджету складають:
а) 15 %;
б) 25 %;
в) 40 %;
г) 60 %.
8. «Економічно активне населення» - це населення у віці:
а) 16-55 років;
б) 16-60 років;
в) 16-70 років;
г) 15-70 років.
9. Цілі державної регіональної політики:
а) збільшення національного багатства країни, поступове вирівнювання та зближення рівнів
економічного і соціального розвитку регіонів України, сприяння гармонійному та
збалансованому розвитку регіонів, запровадження єдиних мінімальних соціальних
стандартів захисту населення;
б) політичні, економічні, соціальні;
в) підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів, територіальна соціально-економічна
інтеграція і просторовий розвиток, ефективне державне управління у сфері регіонального
розвитку;
г) правильна відповідь відсутня.
10. Гіпотеза, що «зони обслуговування і збуту з плином часу мають тенденцію оформлятися
в правильні шестикутники» належить:
а) В. Крісталлеру;
б) А. Льошу;
в) В. Леонтьєву;
г) В. Лаунхардту.
3. Розкрийте теоретичне питання (10 балів):
«Сутність та цілі державної регіональної політики».
4. Розрахункове завдання (10 балів).
Використовуючи формулу приведених витрат і дані таблиці 1, визначити оптимальний
варіант розміщення підприємства.
Таблиця 1 - Порівняльна ефективність варіантів розміщення промислового підприємства
Варіант
Собівартість
Питомі капітальні
Нормативний
Приведені
1 т продукції,
вкладення на
коефіцієнт
витрати на 1 т
євро (€)
1 т продукції
ефективності
продукції, євро
(€)
1
9
15
0,15
2
7
20
0,15
3
5
6
0,15
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